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This publication was not planned. 

When Tevž Logar suggested a group exhibition that would create a chain 
reaction between our artists, with each of them selecting a work by another 
artist until we come full circle, there was no shortage of enthusiasm. For all the 
reasons that Tevž mentions in his curatorial text, the idea was poised to yield 
fascinating results. 

What we didn’t anticipate was that, besides the choices of works, an equally 
compelling outcome would be the artists’ written reactions to the works they 
selected. This is what you’ll find in the following pages. A collection of diverse, 

“open form” texts that shed light on the thoughts or the emotional responses 
behind their choices. 

The texts do not follow a prescribed pattern — complete autonomy was left to 
the artists in the way they reacted to the works. In this spirit we decided to not 
sign the texts. Instead, remembering Mallarmé’s “pleasure of guessing little by 
little” (bonheur de deviner peu à peu), we invite you to read them, associate them 
with the works on view in the exhibition and only afterwards check the authors’ 
names in the final pages of the publication.  

gallery team

Această publicație n-a făcut parte din planul inițial. 

Când Tevž Logar a propus o expoziție de grup care să declanșeze o reacție în 
lanț între artiștii galeriei, fiecare dintre ei urmând să aleagă o lucrare a unui 
alt artist până când cercul se închide, răspunsul a fost entuziast. Din toate 
motivele pe care Tevž le menționează în textul său curatorial, ideea avea să 
ducă la rezultate fascinante. Eram siguri. 

Ce n-am anticipat a fost că, pe lângă alegerile de lucrări, va mai exista o 
consecință la fel de interesantă: reacțiile în scris ale artiștilor la lucrările pe 
care le-au selectat. Asta veți găsi în paginile următoare. O colecție de texte 
diverse, cu „formă deschisă”, ce fac vizibile gândurile sau răspunsurile 
emoționale din spatele alegerilor.

Textele nu urmează un tipar prestabilit — artiștii au avut autonomie completă 
în a decide cum reacționează la lucrări. În acest spirit, am decis să nu semnăm 
textele. În schimb, amintindu-ne de „fericirea de a ghici puțin câte puțin” 
(bonheur de deviner peu à peu) a lui Mallarmé, vă invităm să le citiți, să le asociați 
cu lucrările din expoziție și abia apoi să verificați numele autorilor la finalul 
publicației.

echipa galeriei
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It is very much about cultural territories and places where 
translations are always needed yet often impossible. But maybe 
it’s also about geopolitics and the way in which it affects our 
daily lives. 

Este în mare măsură despre teritorii culturale și locuri unde 
traducerile sunt întotdeauna necesare, dar adesea imposibile. 
Dar poate este și despre geopolitică și felul în care ne afectează 
viața de zi cu zi.
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Your crown has been brought, put it on your head and wear it. 

Coroana ți-a fost adusă, pune-o pe cap și poart-o.
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White waves becoming line
breaking the space
pointing the sky.

(fragments from my studies) 

Valuri albe devin linie
despicând spațiul
punctând cerul.

(fragmente din studiile mele)
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The relationship between a subtle structure in different shades 
of white and the strong strokes in red creates a very interesting 
suspension field. There is a geometry that seems to be still in 
formation, and for that reason it seemed to me something still 
undefined, in an effort to formalize something. I believe the 
work acquires a very powerful atmospheric character as a direct 
result of this lack of definition.

Relația dintre o structură subtilă în diferite nuanțe de alb și 
accentele intense de roșu creează un câmp suspendat foarte 
interesant. O geometrie pare să fie încă în formare, și din acest 
motiv mi-a dat senzația de ceva indefinit momentan, un efort 
de formalizare în curs. Cred că tocmai datorită acestei absențe 
a unei definiri, lucrarea capătă un caracter atmosferic extrem 
de puternic.
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I’m thinking of a pillow, something to rest your head on. I’m 
thinking of the pressure that the inner tubes put on the soft 
mattress as they hold it rolled into a tight tube. 

What is it to merge an object that has something to do with 
mobility with an object that has something to do with rest? Bike: 
to ride, to travel, to go somewhere. Mattress: to lie down, to rest, 
to sleep. 

Mattress rolled into a tubular bundle and held together with 
tubes becomes a wheel-like thing. Both a thing to rest on, and a 
thing to roll with. To be in motion while asleep? To move while 
resting? A travel kit for the tired and the weak? A body held 
together. Ready to go. 

Both the tubes and the mattress have had the air let out of them. 

Inner tubes like the hands that had rolled the mattress. The 
mattress like a carpet of flowers detached from the ground and 
packed, to be taken along on a journey. 

To dream of meadows while resting on the side of the road. 
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Mă gândesc la o pernă, ceva pe care să-ți așezi capul. Mă gândesc 
la presiunea pe care anvelopele de bicicletă o exercită asupra 
plăpumii pentru a o ține rulată.

Ce se întâmplă când asociezi un obiect care are legătură cu 
mobilitatea și unul care are legătură cu odihna? Bicicletă: pentru 
a te deplasa, a călători, a ajunge undeva. Plapumă: pentru a te 
întinde, a te reface, a dormi.

Plapuma făcută sul și strânsă cu ajutorul anvelopelor devine 
un lucru asemănător cu o roată. Deopotrivă ceva pe care să te 
sprijini și cu care să avansezi. Să fii în mișcare în timp ce dormi? 
Să te miști în timp ce te odihnești? Un kit de călătorie pentru cei 
obosiți și cei firavi? Un corp ținut laolaltă. Gata de drum. 

Și din anvelope, și din plapumă a fost scos aerul.

Anvelope precum mâinile care au strâns plapuma. Plapuma 
precum un covor de flori detașat de sol și împachetat pentru a 
fi luat la drum.

Să visezi la pajiști în timp ce te odihnești pe marginea 
drumului.
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The first time I met him was for a group exhibition in Hong 
Kong during their typhoon season. I finished installing the first 
day, so I could go about exploring the city and its surroundings 
as much as possible before returning to Europe. Even if I got wet 
like a dog, I would go out. But “that’s just me”. He, on the other 
hand, spent most of his time in the gallery or in his hotel room 
and close to the curator whom he had met before. I remember 
him moving, speaking and gazing like a young feline. Like that. 
Indecisive, timid but cunning. Away from the storm, he watched 
it unfold through the window. 

L-am cunoscut în Hong Kong, cu ocazia unei expoziții de grup 
ce a coincis cu sezonul de taifunuri. Am terminat de instalat 
în prima zi ca să apuc să mă plimb cât mai mult prin oraș și 
prin împrejurimi înainte de a mă întoarce în Europa. Chiar 
dacă sfârșeam ud leoarcă, tot ieșeam. Dar „așa sunt eu”. El, 
în schimb, și-a petrecut mare parte din timp în galerie sau în 
camera de hotel și pe lângă curatorul pe care îl știa deja. Îmi 
aduc aminte că se mișca, vorbea și privea ca o felină tânără. 
Chiar așa. Indecis, timid, dar șiret. Ferit de furtună, se uita la 
ea pe fereastră.
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This work stood out immediately for me. Mainly because, 
at first glance, it demystifies painting by giving a formula for 
reproducing its qualities — texture, distortion, vagueness and 
the spread of bits of all colors all over the surface. Then I found 
it appealing because it is a trickster, it only reveals what it is 
after a while: a reflection. While what you look at is the cheapest 
of plastics, a wrapping foil, what you actually see is a precious 
and enigmatic landscape. Since this is Domino, I did see that 
pillar of smoke that is the inverted image of paint spreading 
underwater from my own work. But eventually, I chose this 
work because somehow it was already burned on my retina, 
I just didn’t realize it at first. This is one of those distorted, 
glitched and shaken images we recently saw recorded in Beirut. 

Lucrarea aceasta mi-a captat atenția imediat. În principal 
pentru că, la prima vedere, demistifică pictura printr-o formulă 
ce-i reproduce calitățile — textură, distorsiune, senzația de vag, 
răspândirea de fragmente de culoare pe toată suprafața. Apoi 
m-a atras pentru că este pusă pe șotii, doar după un timp se 
dezvăluie așa cum este: o reflecție. Deși te uiți la un plastic 
banal, o folie de împachetat, ceea ce vezi cu adevărat este 
un peisaj prețios și enigmatic. Pentru că suntem în Domino, 
acea coloană de fum am văzut-o drept o imagine răsturnată a 
vopselei care se împrăștie în apă într-una dintre lucrările mele. 
Dar de fapt, am ales această lucrare pentru că într-un fel mi-era 
deja întipărită în minte, doar că nu mi-am dat seama inițial. E 
una dintre acele imagini distorsionate, mișcate, cu un glitch, pe 
care le-am văzut recent înregistrate în Beirut.
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The apparent abstraction pushes away for a time the violence 
and the patriarchal power game usually at stake in his work. 
There seems to be a balance behind the curtain of fabrics that 
forces the viewer to think about the interplay of softness and 
harsh power of the hands. This collage keeps all its secrets and 
so allows the viewer to desire to travel and travel for days in its 
opacity. 

Aparenta abstractizare trimite în plan secund violența și jocul 
patriarhal de putere, vizibile adesea în lucrările lui. Pare să 
aibă un echilibru care îl forțează pe privitor să se gândească la 
întrepătrunderea de delicatețe și putere din mâini, în spatele 
cortinei de materiale. Acest colaj își păstrează secretele doar 
pentru el și îi permite astfel privitorului să își dorească să 
călătorească și să tot călătorească zi după zi în opacitatea lui.
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I can especially relate to this one because of its own gravity, and 
it also reminds me of what my studio looked like after the March 
earthquake. 

Cu această lucrare pot relaționa în mod special, datorită 
gravității sale, dar și pentru că îmi aduce aminte de felul în care 
arăta propriul meu atelier după cutremurul din martie.
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With this image I am back to a neutral field. A primal state? 
If not only for the mere pleasure of reconfiguring words, but 
especially for their irresistible guiding force, I should call this a 
landscape to be configured.

Cu această imagine mă întorc pe un teren neutru. O stare 
primară? Dacă nu doar din simpla plăcere de a reconfigura 
cuvinte, ci mai ales datorită forței lor călăuzitoare irezistibile, 
ar trebui să o numesc un peisaj de configurat.
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Unpredictable times produce interstitial spaces. The artist 
is immersed in multiple worlds of present / future collective 
memories. He depicts his state of feelings by performing a kind 
of controlled automaton dictum. 

Vremurile imprevizile produc spații interstițiale. Artistul este 
cufundat în multiple lumi de amintiri colective prezente / 
viitoare. Își descrie starea emoțiilor performând un fel de 
automaton dictum controlat.
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The exacerbated use of reality offers to an abstract approach the 
best chance. The chance of the Unknown. This hyperrealism, 
beyond materiality, invoking the particles of the unknown, reveals 
the instinct for raw exploration. 

The unknown has no method. It is irrational and vulnerable, 
like the imagination. 

The mechanics of reality challenges emo-tyranny 
(emo-emotional).

Codes use numbers. Emotions cannot be encrypted. 

The nature of predictability is degraded, humiliated.
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Folosirea exacerbată a realității oferă cele mai bune șanse 
unei abordări abstracte. Șansele Necunoscutului. Acest 
hiperrealism, dincolo de materialitate, care invocă particulele 
necunoscutului, dezvăluie instinctul pentru explorare brută. 

Necunoscutul nu are metodă. Este irațional și vulnerabil, 
la fel ca imaginația.

Mecanica realității confruntă emo-tirania (emo-emoționalul). 

Codurile folosesc numere. Emoțiile nu pot fi codate.

Natura predictibilității este degradată, umilită.
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The work I selected looks like a woodcut at first glance, but 
was made in a very different and unusual technique: the artist 
used a magnifying glass to burn fax paper and leave behind 
a black texture. The image is abstract, contains some sort of 
pattern, but also variations to this pattern. One could decipher 
a diagonally descending zigzag and its mirroring, but the image 
remains a mystery.

In one of our conversations, the artist revealed the secret of this 
image and its origin. During a sporting (and propaganda) event 
in the ’60s, men in sportswear, connected to each other with 
their arms and hands, paraded in front of political authorities 
in his hometown. The resulting geometric pattern represents 
society as a firm man-made structure — a metaphor for the 
cohesion and strength of the socialist society, in which the 
individual becomes a human building block for a larger idea. 

Using as working material a photographic archive which 
includes this and many other photographs, the artist has 
developed deeply personal interpretations of these images, 
in a variety of media. In the resulting works he confronts and 
analyses a recent past whose echoes and traces are still very 
palpable today.
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La prima vedere, lucrarea pe care am selectat-o arată ca o 
gravură în lemn, dar de fapt a fost realizată printr-o tehnică 
foarte diferită și neobișnuită: artistul a folosit o lupă pentru a 
arde hârtie de fax și a lăsa în urmă o textură neagră. Imaginea 
este abstractă, conține un soi de motiv, dar și variațiuni ale 
acestuia. Poți descifra un zigzag care coboară în diagonală și 
oglinda sa, dar imaginea rămâne un mister.

Într-una dintre conversațiile noastre, artistul mi-a dezvăluit 
secretul acestei imagini și originea ei. La un eveniment sportiv 
(și de propagandă) din anii ’60, bărbați în echipament de 
sport, conectați între ei prin brațe și mâini, au defilat în fața 
autorităților politice din orașul lui natal. Motivul geometric 
creat de brațele lor reprezintă societatea ca o structură fermă 
construită de oameni — o metaforă pentru coeziunea și forța 
societății socialiste, în care individul devine o piesă în folosul 
unei idei mai mari.

Utilizând ca material de lucru o arhivă de fotografie ce cuprinde 
această imagine și multe altele, artistul a dezvoltat o serie de 
interpretări profund personale ale lor, în diverse medii. În 
lucrările rezultate, el confruntă și analizează un trecut recent 
ale cărui ecouri și urme sunt încă foarte palpabile.
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From museums and galleries to theatres and concert 
venues, it is an unavoidable fact that some of the most affecting 
experiences of art often result from a process of exchange 
— primarily, an exchange of knowledge. But the Covid-19 
pandemic has posed a peculiar challenge to art institutions 
around the world and challenged their efforts to remain active 
after the closure of their venues. Many strategies were adopted 
by institutions and steps taken by individuals in an effort to 
“preserve” the communities they have been building for 
years. Technology has played a crucial role in keeping society 
functional in a time of lockdowns, and this may have a long-
lasting impact. Yet something else is even more important than 
getting one’s culture-fix without leaving home. Something that 
may help people cope with dark times. It has to do with self-
reflection. Not just on the level of individual processes that 
we all have gone through, but more on a communal level, of 
reflection on the communities that we are part of and the use 
of time in isolation to learn to be more connected to each other. 

Commercial art galleries are professionally-run 
businesses that derive their profits from the sale of artworks, 
which is usually based on the gallery’s strategy regarding a 
particular artist or artwork, in the context of an exhibition, 
art fair, art collection, media coverage, publishing activity, etc. 
Although the gallery serves as a small community comprised 
of artists, gallerists, curators, collectors and other audiences 
engaged with art, the exchange between these groups can 
sometimes seem superficial and limited. That was the starting 
point for this exhibition, which tries to rethink the commercial 
gallery as a community and to challenge its programme. Not 
from the perspective of the gallerist, curator or collector, but 
from that of the artists themselves, who represent the core and 
the most important part of the community. 

Titled The Domino Effect, the exhibition is the result of an 
interesting experiment, which gradually selected the artworks 
through choices made by the artists. A simple structure was 
applied: every artist in the gallery programme was invited to 
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nominate one work from the following artist, in an alphabetical 
order. The idea was not to create a mechanism that linked 
the exhibited artworks, but to stimulate exchanges and 
connections between artists, knowing that such connections 
tend to be made solely by galleries, based on their strategies. So 
the exhibition takes a challenging moment as its starting point 
and proposes a transformation both in terms of content and of 
structure. This is symbolically suggested by the title The Domino 
Effect, which implies that a change in one’s behaviour activates 
a chain reaction and causes a shift in related behaviour as well. 
In other words, the exhibition dismisses the framework of a 
classic thematic presentation by rejecting a dominant theme 
and calling for a break, with the aim of self-reflection and of 
questioning possible antagonisms. Its rhizomatic structure, 
lacking the established display mechanisms and strategies 
used by an art gallery, functions as an entity that produces its 
own core. The Domino Effect focuses on the variety of relations 
between the gallery’s artists — an assemblage that does not 
generate a shared conceptual ground, but instead exists as 
an ongoing flow that triggers potential relations between 
artworks.  

tevž logar, curator
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De la muzee și galerii, la teatre și săli de concerte, e cert 
că unele dintre cele mai memorabile experiențe legate de artă 
presupun să fi angrenat într-un proces de schimb — un schimb 
de cunoaștere, în principal. Pandemia Covid-19 a confruntat 
instituțiile artistice din întreaga lume cu provocări neobișnuite 
și le-a îngreunat eforturile de a rămâne active după închiderea 
temporară a spațiilor fizice. Prin diferite strategii, organizațiile 
și indivizii au încercat să „conserve” comunitățile pe care le-au 
construit în jurul lor de-a lungul anilor. Tehnologia a jucat un 
rol crucial în menținerea funcțională a societății într-o perioadă 
de lockdown-uri, ceea ce s-ar putea să aibă un efect de durată. 
Dar există ceva mai important decât să ai acces la cultură fără să 
ieși din casă și acest lucru ajută, probabil, oamenii să facă față 
vremurilor tulburi. Este vorba despre auto-reflecție. Nu doar la 
nivelul proceselor individuale pe care le-am parcurs cu toții, ci 
și la nivel comunitar, de reflecție asupra comunităților din care 
facem parte și de folosire a izolării pentru a învăța să fim mai 
conectați unul cu celălalt. 

Galeriile de artă comerciale își generează veniturile 
din vânzarea de lucrări de artă, un demers bazat pe strategia 
fiecăreia în raport cu un anumit artist sau o anumită lucrare, 
în contextul unei expoziții, al unui târg de artă, al unei colecții, 
al prezenței în media, al activității editoriale etc. Dar deși o 
galerie de artă funcționează ca o comunitate formată din artiști, 
galeriști, curatori, colecționari și alți membri ai publicului 
interesați de artă, schimbul dintre cei implicați pare uneori 
superficial și limitat. Această stare de fapt reprezintă punctul 
de plecare al prezentei expoziții, care încearcă să regândească 
galeria comercială ca o comunitate și să-i remodeleze 
programul — nu din perspectiva galeristului, a curatorului 
sau a colecționarului, ci prin prisma artiștilor, inima acestei 
comunități.

Intitulată The Domino Effect, expoziția este rezultatul unui 
experiment interesant prin care selecția lucrărilor expuse a fost 
realizată gradual, în urma alegerilor făcute de artiști. S-a folosit 
o structură simplă: fiecare artist din programul galeriei a fost 
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invitat să propună o lucrare de la următorul artist, în ordine 
alfabetică. Scopul n-a fost acela de a institui un mecanism care 
să lege lucrările expuse, ci mai degrabă de a stimula schimbul și 
conexiunile dintre artiști, în condițiile în care, de obicei, selecția 
lucrărilor tinde să fie realizată doar de galerie, în virtutea 
strategiei sale. Astfel, expoziția pornește de la un moment de 
cotitură și propune o transformare atât de conținut, cât și de 
structură. Acest lucru este sugerat în mod simbolic chiar de 
titlul The Domino Effect, care exprimă faptul că o schimbare 
în comportamentul cuiva va genera o reacție în lanț și va 
determina schimbări în comportamentul mai multora. Cu alte 
cuvinte, expoziția respinge modelul unei prezentări clasice 
tematice, refuzând ideea de temă dominantă și încurajând 
un alt mod de a acționa, cu scopul unei auto-reflecții și al unei 
chestionări a posibilelor antagonisme. Structura ei rizomatică, 
lipsită de mecanismele și strategiile consacrate de expunere 
dintr-o galerie de artă, devine o entitate care își produce propria 
realitate. The Domino Effect se concentrează pe varietatea de 
relații dintre artiștii din programul galeriei — un grupaj care 
nu generează un teren conceptual comun, dar care, în schimb, 
există ca un flux continuu ce declanșează potențiale relații între 
lucrările de artă.

tevž logar, curator
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pencil and watercolor on paper
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collage
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cut-and-woven pencil drawings 
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Schnittmenge, 2019
empty pen on paper
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Tracing Study (March), 2020
sun drawing on thermal paper
80 × 60 cm

→ p. 23
Marilena Preda Sânc about / 
despre:

Mircea Stănescu
L’autre Temporel/Louis Vuitton 
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